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1 INLEDNING 
Den industriella revolutionen började i England och ägde rum på 1700-talet, men det 
dröjde ända tills 1800-talet innan industrisamhället kom till Sverige. Före den 
industriella revolutionen arbetade hantverkare, yrkesarbetare och lärlingar i byar eller 
städer. Människor som arbetade i hantverkarnas verkstäder fick lära sig ett yrke och på 
det sättet gick yrkeskunnandet vidare och garanterade en vidmakthållen tradition. 
Yrkesmän kontrollerade i allmänhet hela produktionsprocessen, något som var 
nödvändigt eftersom en yrkesutbildning tog lång tid. Det var inte någon enkel uppgift 
att behärska hela processen från förberedelse av råmaterialet till den färdiga produkten. 
Bortsett från att hantverkarna kontrollerade hela tillverkningsprocessen, kände de också 
sina kunder. Informationen om kunderna lagrades vanligen i hantverkarens eget minne. 
En nära relation grundad på ömsesidig tillit var också viktig. Tilliten grundades på 
parternas bekantskap med varandras värderingar och ofta tillhörde de samma kultur. 
(Storbacka & Lehtinen 2000:11) 
 
I dagens industriella samhälle är det inte längre endast hantverkare som sitter på all 
kunskap. För att företaget ska fungera behöver arbetet delas upp för att få en mer 
effektiv produktion genom att människorna i organisationen fokuserar på sin 
spetskompetens. Det är då viktigt att det finns en god relation inom företaget såväl som 
till kunder. (Storbacka & Lehtinen 2000:11) 
 
För att affärsrelationen mellan kund och leverantör skall utvecklas är det nödvändigt att 
båda parter är beredda att investera i relationen (Turnbull et al. 1996:49). Cann 
(1998:393) menar att långsiktiga relationer mellan företag och kund oftast leder till 
vinning för båda parter.  
 

”Att utbyta kunskap och känsla är särskilt viktigt när en relation 
skapas. Huruvida ett företag lyckas med att skapa en relation eller inte 
beror på om företaget erövrar en del av kundens hjärta och 
medvetande.” (Storbacka & Lehtinen 2000:99)  

 
Storbacka & Lehtinen (2000:99) anser att ett företag bör fastställa en relations framtida 
värde redan från början. Att förutsäga en relations potential är viktigt för att se hur den 
kan utnyttjas maximalt. Enligt Ford (1998) är det svårt att mäta potentialen i en relation 
av flera anledningar. Kostnader och förmåner påverkar t ex många delar av 
verksamheten såsom produktion, utveckling, logistik och marknadsföring. Vidare menar 
Ford att det kan vara svårt att skilja på hur kunden ser på leverantören i jämförelse med 
andra leverantörer. Slutligen kan sägas att många av de förmåner som en relation 
bringar med sig uppenbaras först efter att en viss tid passerat. (Ford 1998:117) 
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1.1 Sjölanders Mekaniska 

Sjölanders Mekaniska grundades 1898 och är därmed ett av de äldsta 
verkstadsföretagen i Västerås. Idag är Ulf Sjölander, tredje generationen Sjölander, 
ägare av företaget. Sjölanders Mekaniska är en av Mälardalens största legoverkstäder 
med en total verkstadsyta på ca 15 000 kvm uppdelad på tre verkstäder, en i Sala och 
två i Västerås. Verksamhetsområdet är medeltung verkstadsindustri inom Sverige, med 
inriktning mot legotillverkning med skärande bearbetning, svetsning, svarvning och 
montage av kunders produkter. Legotillverkning innebär att produkter inte tillverkas i 
sin helhet, utan att olika företag står för olika delar av en produkt.1  
 
Sedan 2001 har Sjölanders Mekaniska förvärvat fyra nya företag. Från att ha varit ett 
litet familjeföretag med 40 anställda växte Sjölanders Mekaniska under kort tid till ett 
medelstort företag med 110 anställda och en omsättning på ca 135 miljoner kronor.2 
Enligt Västerås Stad tillhör Sjölanders Mekaniska bland de 50 största företagen i 
Västerås3. De företagsförvärv som gjorts har givit Sjölanders Mekaniska en komplett 
svetsverkstad och en bred maskinpark med möjlighet att hantera omfattande projekt 
såsom gångbron mellan Lillåudden och Östra hamnen i Västerås.  
 

1.2 Problemdiskussion 

Målgrupp för uppsatsen innefattar ledningen på Sjölanders Mekaniska för att det ligger i 
deras intresse att få en uppfattning av vilka faktorer som varit avgörande då nya 
relationer etablerats, både från Sjölanders Mekaniskas sida och från kundens sida. Det 
kan även vara intressant för andra legoverkstäder som också kan ha nytta av 
undersökningen. Faktorerna kan då finnas i åtanke för fallföretaget när de vill stärka de 
nya kundrelationerna inför framtiden. Samtidigt kan faktorerna vara intressanta 
generellt för leverantörer i kontakt med nya kunder. Därmed kan det vara viktigt att 
tänka på i kontakt med framtida nya kunder.  
 
Sjölanders Mekaniska har historiskt sett haft få men stora kunder, med stora kunder 
menas i det här sammanhanget återkommande kunder som handlar stora volymer. Det 
handlar om fyra stora kunder som tillsammans står för cirka 80 % av omsättningen. 
Kunderna är trogna men riskerna behöver spridas för att företaget inte ska bli sårbart 
om en kund skulle går t ex i konkurs, byter leverantör eller vid en eventuell 
konjunkturnedgång4. Håkansson & Johansson (2001:3) menar att det är vanligt att 
företag endast har affärsrelationer med ett fåtal viktiga kunder och att kunderna då står 
för en stor andel av leverantörens volym. Däremot menar Ford (1980) att inte alla 
industriella relationer lika nära, det är stora skillnader på att tillverka gem eller 

                                                      
1
 Ask, L., Sjölander, P. & Westh, K. (2008). 

2
 Jubileums broschyr: Sjölanders 110 år (2008). 

3
 www.vasteras.se 2009-01-10. 

4
 Ask, L., Sjölander, P. & Westh, K. (2008). 

http://www.vasteras.se/
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bilkomponenter. Eftersom Sjölanders Mekaniska har en nästintill ohälsosam 
kundstruktur med för få och för stora kunder, är det viktigt att få in nya kunder5. Ju fler 
kunder de har, desto mindre sårbara är de. VD Johan Lindholm vill att de ska titta på 
vilken kund de vill ha och att det är en industriell kund, gärna i en ny bransch såsom 
energibranschen6. Enligt Johan Lindholm har Sjölanders Mekaniska alla möjligheter att 
kompetensmässigt och maskinellt kunna ta många spännande kunder. Vidare menar 
Johan Lindholm att det är viktigt att tänka på inför framtiden, företaget måste kunna 
sprida sina risker för att inte behöva förlita sig på tur och magkänsla.7 En rapportering 
visar en mindre avmattning i orderingången även i gruv- och stålindustri och då blir 
arbetet med att fasa in nya kunder ännu viktigare8. Trots avmattningen på marknaden 
har Sjölanders Mekaniska inte sett en minskning i sin orderingång, då deras kunder inte 
har trappat ner. 10. Ett tecken på det är att Sjölanders Mekaniska är ett av de få företag 
som fortfarande anställer personal istället för att varsla. De har haft tur då många av 
deras kunder finns i branscher som inte drabbas lika hårt av lågkonjunkturen. ”För oss 
ser det bra ut till semestern 2009, säger Koncernchefen Ulf Sjölander”.11 
 
Vidare har långsiktighet och lojalitet verkat som ledord i kundrelationerna. I och med 
nyförvärven under 2001 och framåt har Sjölanders Mekaniska utökat sin kapacitet 
produktionsmässigt och därmed skapat förutsättning för uppbyggandet av en större 
kundkrets. Det som anses viktigt i uppbyggandet och utvecklandet av de nya 
relationerna från Sjölanders Mekaniskas sida är kommunikation, kvalitet samt 
leveranssäkerhet.12  
 
För att minska sårbarheten har Sjölanders Mekaniska under 2008 skrivits kontrakt med 
två nya kunder. Det ena företaget, Kund A, jobbar inom vattenkraftsbranschen som är 
en basnäring i Sverige, nästan hälften av Sveriges elproduktion kommer idag från 
vattenkraften. Kund A:s kunder är de som äger vattenkraftsanläggningar och Kund A 
undersöker vilka lösningar som kan finnas, det kan vara allt ifrån att skicka ut teknisk 
hjälp och service till att jobba med nya uppgraderade lösningar på de maskiner som 
finns13. Kund A omsatte 2007 cirka 209 miljoner kronor14. Det andra företaget, Kund B, 
förser den kommersiella kärnkraftsindustrin med bränsle, service, teknologi, 
anläggningsdesign och utrustning. Tillsammans med vattenkraften är kärnkraften 
Sveriges största kraftkälla och står för basproduktionen i det svenska energisystemet15. 

                                                      
5
 Ask, L., Sjölander, P. & Westh, K. (2008). 

6
 Jubileums broschyr: Sjölanders 110 år (2008). 

7
 Ask, L., Sjölander, P. & Westh, K. (2008). 

8
 Intranätet Lotsen, Sjölanders Mekaniska 2008-09-20. 

10
 Ulf Sjölander, kompletterande intervju 2008-12-20.  

11
 www.vlt.se 2009-01-07. 

12
 Johan Lindholm, VD Sjölanders Mekaniska, förberedande intervju 2008-09-26. 

13
 Broschyr Kund A: Din naturliga partner – inom vattenkraft. 

14
 Affärsdata företagsfakta 2008-11-26. 

15
 Hemsida Kund B 2008-10-20. 

http://www.vlt.se/
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Företaget tillverkar bränsle till lättvattenreaktorer världen över och omsatte 2007 cirka 
2,6 miljarder kronor16. Vidare tog Kund B den inledande kontakten med Sjölanders 
Mekaniska medan Sjölanders Mekaniska själva tog den inledande kontakten med Kund 
A. Kund A hade dock tidigare skickat en förfrågan till Sjölanders Mekaniska som vid 
tidpunkten inte hade möjlighet att offerera. Vidare hade Kund B tidigare använt 
Sjölanders Mekaniska som leverantör men det var mer än tio år sedan. Det här gjorde 
ledningen och oss nyfikna på varför kunderna valde att inleda ett samarbete med dem 
och vilka specifika egenskaper hos dem som påverkade kundernas val. 
 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka faktorer är avgörande i en nyupprättad affärsrelation? 

 Vad är kundernas mål med relationen till Sjölanders Mekaniska? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad kunder inom den industriella marknaden 
värdesätter i valet av ny leverantör.  
 

1.5 Läsdisposition 

Teori: Den teoretiska referensramen diskuterar hur utvecklingen av en nyetablerad 
kundrelation ser ut från det inledande relationsstadiet då kontakt tas fram till det 
etablerade stadiet där parterna har samarbetat under flera år och känner varandra väl. 
Kritiska faktorer såsom avstånd, engagemang, osäkerhet och erfarenhet behandlas.  
Teorin syftar till att läsaren skall få en kunskap i problematiken som utspelas i en 
nyetablerad kundrelation för att senare förstå respondenternas utlägg och därmed 
diskussionen i analysen. 
 
Metod: Intervjuer på fallföretaget Sjölanders Mekaniska samt intervjuer med två 
representanter från respektive Kund, Kund A och Kund B, har genomförts. Målet var att 
få en bred förståelse för fallföretagets och kundernas verksamhetsområde, dess kultur 
samt vad de värdesätter i en affärsrelation för att kunna hitta en röd tråd i hur ett lyckat 
samarbete mellan ny kund och leverantör uppnås. Vidare har ett samarbete skett med 
en parallell undersökning17 av fallföretagets redan etablerade kundrelationer. 
Samarbetet har inneburit stöd för undersökningen och skapat en mer omfattande bild 
av fallföretagets kundrelationer. 
 

                                                      
16

 Affärsdata företagsfakta 2008-11-26. 
17

 Ask, L., Westh, K. (2009). 
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Analys: Utifrån teorier och den senare presenterade operationaliseringsmodellen (se 
Figur 1 s.13) jämförs resultat ifrån de utförda intervjuerna med målet att få en tydlig bild 
av verkligheten. Analysen är uppdelad i de tre stegen - Utvärdering av nya potentiella 
leverantörer, Förhandling med ny leverantör och Utveckling av relationen. Inledningsvis 
presenteras även kundernas verksamhetsområde. Det som värdesätts i en ny relation är 
att alla miljö- och kvalitetscertifieringar finns, att en öppen dialog kan föras och att 
företaget har den kompetens som behövs samt att de är flexibla inför kundernas behov. 
Kunderna uppskattar att Sjölanders är intresserade av dem vilket visar att vilja finns för 
ett gott samarbete.  
 
Slutsats: Slutsatsen sammanfattar diskussionen i analysen samt svarar på vilka faktorer 
som är avgörande i en nyupprättad affärsrelation och vad Kund A och Kund B vill få ut av 
relationen med Sjölanders Mekaniska. Viktiga faktorer som framkom var bland annat 
kommunikation, öppenhet och ärlighet. Kommunikationen beskrevs som rak, enkel och 
informell. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Enligt Ford (1980) är relationer mellan kund och leverantör på den industriella 
marknaden är oftast nära, komplexa och långsiktiga. Ford anser att både kunden och 
leverantören kan vara den som tar initiativet till att söka ny kund/leverantör. Båda 
parterna kommer enligt Ford troligtvis att vara involverade i införandet av processen för 
att tillmötesgå varandra. (Ford 1980:339-340) Ford et al. (1986:27) menar att samspelen 
mellan företagen kan vara mer eller mindre viktiga, men tillsammans bidrar de till att 
skapa en omfattande bild av båda företagen och deras existens. Som nämnts tidigare är 
däremot inte alla industriella relationer lika nära, det är stora skillnader på att tillverka 
gem eller bilkomponenter. Därför är både produkten och processteknologin viktiga för 
att bestämma karaktären av relationen. (Ford 1980:339-340) Vidare menar Sheth (1994) 
att i de flesta industriella relationer, speciellt där förmånen överstiger riskerna är det 
önskvärt för både kunden och leverantören att bibehålla och utveckla relationen. (ref. i 
Cann 1998:393) 
 

2.1 Utveckling av relationen mellan köpare och säljare 

Enligt Ford (1980:341) kan utvecklingen av relationen mellan kund och leverantör delas 
in i fem stadier. Från den inledande relationen till den etablerade relationen. 
Utvärderingen av den potentiella nya relationen bestäms här av fyra faktorer: 
erfarenhet, osäkerhet, avstånd och engagemang. Dock utvärderas i det första stadiet 
endast tre faktorer: erfarenhet, osäkerhet och avstånd. Undersökningen kommer 
emellertid enbart att baseras på de tre första stegen i Fords modell.  
 

1. Inledande relationsstadiet - Utvärdering av nya potentiella leverantörer 
Anledningen till att ett företag gör en utvärdering av nya potentiella kunder kan 
vara ett behov av en generell evaluering utav en redan existerande leverantör. 
En utvärdering av potentiella nya leverantörer sker utan att några band knyts. 
Erfarenhet från andra relationer kan sätta standard för hur prestationen av en ny 
partner bedöms. (Ford 1980: 341-343) Strategiskt sett kan en leverantör, för att 
locka till sig fler kunder och bli mer konkurrenskraftig, jobba på att sända ut rätt 
signaler (Bloom & Reeve 1990 ref. i Cann 1998:396). Signalerna kan t ex vara ett 
löfte till kunderna som innebär exceptionell service, obegränsad garanti, 
regelbundet underhåll, hjälp med installation samt prisreducering på utvalda 
produkter (Bitner 1995 ref. i Cann 1998:396). Kunden kommer att känna 
osäkerhet inför de potentiella kostnaderna och förmånerna som uppkommer när 
en ny affärsförbindelse inleds. Avståndet som existerar mellan kund och 
leverantör har flera aspekter. Det sociala avståndet visar att både individen och 
organisationen är obekant med hur de andra jobbar. Det kulturella avståndet 
innehåller normer, värderingar eller arbetsmetoder som skiljer företagen åt på 
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grund av nationell karaktär. Det finns även andra avstånd som tekniska-, tids- 
och geografiska avstånd. (Ford 1980:341-343) 
 
Turnbull (1979: 132) menar att det ofta är lika viktigt för leverantören att 
utvärdera sina potentiella kunder som det är för kunden att titta på sina 
leverantörer. Leverantören vill t ex veta om det finns en framtida styrka i 
relationen och hur mycket relationen kommer att växa. Cann (1998:393) menar 
att långsiktiga relationer mellan företag och kund är den säkraste vägen till 
vinning för båda parter. Den vetskapen kanske inte är främmande för alla men 
faktum är att en del organisationer saknar kunskap i tillvägagångssättet för att 
utveckla och berika kundrelationer.  

  
2. Tidiga stadiet - Förhandling av inköp av kapitalvaror 

När det gäller komplexa produkter av högt värde sker förhandlingarna på många 
olika nivåer i båda organisationerna över en lång tidsperiod. Förhandlingarna 
omfattar många olika områden som t ex produktspecifikation, leveransschema 
och logistik. Förhandlingsprocessen fortsätter även efter att ordern är lagd då 
frågor som prisförändringar och eventuella upprepade order kan behandlas. 
(Turnbull 1979:133) Vidare menar Cann (1998:403) att uppbyggandet av en 
affärsrelation kan kräva anpassning från både kundens och leverantörens håll. 
Leverantören kan t ex utbilda kunden i hur de bör produktionsanpassa de nya 
konstruktionerna. Andersson & Dahlqvist (2001:55) anser att när leverantören 
har fått viss kunskap om sina kunders behov och produktionsmöjligheter skapar 
den kunskapen nya affärsmöjligheter då leverantören lättare vet vad de kan 
erbjuda kunden utifrån sina egna möjligheter.  

 
Ford (1980) anser att varken kunden eller leverantören har någon erfarenhet av 
varandra i det här stadiet. Endast en begränsad översikt om vad som krävs av 
dem eller vad de hoppas att få ut av relationen finns troligtvis. Rutiner om hur de 
ska gå tillväga vid eventuella problem har ännu inte etablerats. Inte heller 
investeringar i mänskliga resurser kommer att ske under det tidiga stadiet 
eftersom relativt osäkra förhållanden existerar. Även potentiella belöningar från 
relationen är svåra att fastställa och kostnaden av relationen är oviss. Vidare 
finns nästan ingen möjlighet att reducera avståndet i den här fasen i 
affärsprocessen. Socialt finns det inte mycket kännedom mellan firmorna och 
det existerar inte heller en personlig relation mellan de personer som är 
involverade, många bedömningar baseras därför på anseendet av företaget. 
(Ford 1980:343-345) 
 
Fortsättningsvis anser Ford (1980) att det kulturella avståndet bara kan 
reduceras genom nationell anställning, eftersom de har samma kultur och talar 
samma språk. Det geografiska avståndet är utanför kundens kontroll eftersom 
det kanske bara finns en leverantör till just den grupp av komponenter som 
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efterfrågas. Tidsavståndet är i det här stadiet viktigt eftersom företagen 
förhandlar om avtalen och båda företagen är medvetna om att det finns en risk 
med att ingå en ny relation. Dessutom har de egentligen ingen uppfattning om 
engagemanget från den andra parten, utan uppfattningen om företaget är 
baserat på faktorer utanför relationen såsom siffror och vikten utav andra 
kunder och leverantörer. I framtiden kommer kundens/leverantörens agerande 
influeras av den första bedömningen samt av prestationen och potentialen som 
den nya partnern besitter. (Ford 1980:343-345) 
 

3. Utvecklingsstadiet – tiden efter kontraktet har skrivits 
Ford (1980) menar att i utvecklingsstadiet har erfarenheten om hur 
verksamheten i respektive organisation fungerar ökat. Alla involverade har 
dessutom fått kunskap om de värderingar och normer som värdesätts. Den 
osäkerhet som fanns mellan parterna har nu försvunnit på grund av stärkta 
band. Vidare finns en medvetenhet om de kostnader och anpassningar som 
uppkommer i och med att en ny relation klarläggs. Fortsättningsvis har det 
sociala avståndet som tidigare fanns reducerats då företagen nu har en dialog 
med varandra. Dessutom finns ökad kunskap om varandra och den personliga 
relationen har troligtvis lett till ömsesidig tillit. Trots det kan inte tillit enbart 
baseras på personliga relationer utan andra faktorer såsom kompetens och 
kvalitet spelar också en viktig roll. (Ford 1980: 345-346)  
 
I en affärsrelation försöker kunden reducera riskerna genom att välja en 
leverantör som uppfattas som pålitlig och som demonstrerar sitt intresse för 
kundens välbefinnande (Ulaga & Eggert 2006:315). Tillit är sammanfattat av 
Sullivan & Peterson (1982):  
 

”När två parter har tillit till varandra finns det sätt genom 
vilka de kan hantera problem såsom maktkonflikter, låg 
lönsamhet och så vidare”. (Ref. i Ulaga & Eggert 2006:315) 

 
Engagemang kan ses som tron på att en relation är värd ansträngningen att 
bibehålla (Ulaga & Eggert 2006:315). Enligt Ford (1980) kan engagemang visas på 
olika sätt, ett sätt är att minska det sociala avståndet. Reduceringen av det 
sociala avståndet leder i sin tur till att det geografiska och kulturella avståndet 
minskar. Ett annat sätt att minska avståndet kan vara att företaget anpassar sig 
efter varandras behov, antingen genom att ta på sig kostnader eller att engagera 
ledningen. Till sist kan företaget lägga vikt på hur de organiserar relationen och 
kontakten med partnern. Det inkluderar både statusen av personalen som är 
involverad och hur tät kontakten är. Processen med att utveckla en relation 
mellan två företag är associerad med en kontinuerligt ökad handel mellan 
företagen. Många av svårigheterna som existerar i de tidiga stegen försvinner 
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sakta men säkert ju längre in i relationsprocessen man kommer. (Ford 1980:345-
346) 
 

4. Långsiktiga stadiet – firmornas gemensamma betydelse för varandra 
Ford (1980) menar att då relationen pågått en längre tid leder erfarenheten till 
skapandet av gemensamma processer och värderingar samt tillit. Vidare kan 
osäkerheten med att hantera en affärsprocess reduceras drastiskt och en mer 
personlig relation tar vid. Den minskade osäkerheten kan även skapa problem då 
hanteringen av avtalet kanske inte längre ifrågasätts vilket kan leda till att 
rutinerna inte längre skildrar varandras behov. Fenomenet kallas 
institutionalisering och kan göra det svårt för företagen att bedöma partnerns 
egentliga behov då engagemanget i relationen naturligt avtar. Dessutom är det 
sociala avståndet minimerat i det långsiktiga stadiet. De personliga relationerna 
gör det lättare att förstå och hjälpa varandra när problem uppstår. Däremot kan 
det vara svårt att se skillnad på en affärsrelation och en personlig relation, vilket 
kan medföra ett fenomen som kallas ”sidbyte”. Det betyder att individer agerar 
till fördel för det andra företaget och emot det egna på grund av deras 
personliga lojalitet. Slutligen kan företaget bli personifierat med en representant. 
Exempelvis kan det vara en säljares policy att identifiera en nära relation, men 
problem kan då uppstå om säljaren agerar till sin egen fördel snarare än till 
företagets fördel. (Ford 1980: 347-349) 
 
Engagerade partners i en relation är mindre benägna att byta leverantör trots att 
konkurrenten kan erbjuda ett bättre pris. Därmed hjälper ett högt engagemang 
till att stabilisera relationen. (Ulaga & Eggert 2006:316) Ford (1980) menar att 
kundens och leverantörens engagemang i relationen visas i det här stadiet 
genom omfattande formella och informella anpassningar. Leverantören kan 
däremot ha svårt att påvisa engagemang till en klient utan att hamna i 
beroendeställning till kunden. Vidare kan kundens egentliga uppfattning om 
leverantörens engagemang skilja sig från det faktiska engagemanget. (Ford 1980: 
347-349) 

 
5. Etablerade stadiet – nådd i stabila marknader över ett långt tidsperspektiv 

Det som är markant i det här stadiet är att det är en förlängning av 
institutionaliseringsprocessen där affärsuppgörelsen är baserad på industriella 
tillämplighetskoder vilket egentligen är riktlinjer för hur affärer bör hanteras. 
Parterna kan t ex undvika prisdiskussioner samt större förändringar i kontrakten 
som har med respektive parts roll att göra. (Ford 1980:349) Enligt Jackson (1985a 
& 1985b) är uppbyggandet och underhållandet av en stark och långsiktig relation 
en svår utmaning och för att nå en framgångsrik relation måste ledningen 
investera och vara konsekvent i utformningen över en lång tidsperiod. (Ref. i 
Turnbull 1987:7) 
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3 METOD 
Undersökningen har utgått från en fallstudie av Sjölanders Mekaniska eftersom den 
fokuserar på studien av en viss företeelse (Adelman et al. 1977 ref. i Bell 1993:15). 
Företeelsen i det här fallet är Sjölanders Mekaniskas nyetablerade kundrelationer. Då 
det är en förståelse av kundernas val av Sjölanders Mekaniska i egenskap av leverantör 
som vill uppnås, är de subjektiva faktorerna såsom tankar, känslor och önskningar 
viktiga för att påvisa helhetsintrycket. Därav upplevdes en kvalitativ fallstudie som 
optimal. Den kommer då nära intresseområdet, dels via direkt observation i naturliga 
miljöer och dels genom att metoden kommer åt de subjektiva faktorerna, det vill säga 
tankar osv. (Bromley 1986 ref. i Merriam 1994:43)  
 
Valet av Sjölanders Mekaniska grundar sig i en god relation genom släktband och 
pågående anställning på företagets ekonomiavdelning. En medvetenhet fanns om att 
släktbandet samt anställningen på företaget kunde påverka respondenternas svar. Men 
det har underlättat kontakten med respondenterna och deras vilja att avsätta tid för 
undersökningen. Relationen till företaget har även underlättat kommunikationen samt 
givit tillgång till en omfattande kunskap om hur ett industriellt företag arbetar. Både 
relationen till fallföretag och kunskapen det gett upplevdes skapa ett förtroende hos 
respondenterna och de var överlag generösa i sina svar.  
 
Tidigare kandidatuppsats som redogjorde för omorganisationen på fallföretaget18 har 
även bidragit till vidare intresse. Medskribenterna på kandidatuppsatsen, som 
genomfördes våren 2008, utför en parallell undersökning19 om företagets etablerade 
kundrelationer och har dessutom fungerat som ett stöd under intervjuerna. Stöd gavs 
genom att medskribenterna antecknade det respondenterna sade samt var behjälpliga 
för eventuella följdfrågor. Eftersom släktband finns till respondent Ulf Sjölander ansågs 
det extra viktigt att de tidigare medskribenterna närvarade vid just den intervjun. Då de 
två parallella undersökningarna syftar till att skapa en helhetsbild av fallföretagets 
kundrelationer och kundrelationer generellt, har ett samarbete skett mellan de två 
uppsatserna för att hjälpa till med tolkningen av det insamlade materialet (Bryman & 
Bell 2003:306).  
 
Under 2008 har en handfull nya kundrelationer etablerats på Sjölanders Mekaniska och 
av de nytillkomna kunderna valdes två ut till undersökningen, Kund A och Kund B. Då 
förundersökningen inleddes hade Kund A och Kund B kommit längst i 
samarbetsprocessen, därför ansågs de mest relevanta för undersökningen. För att 
komma i kontakt med lämpliga respondenter på företagen, kom VD på Sjölanders 
Mekaniska, Johan Lindholm med förslag. Utifrån förslagen gjordes ett strategiskt val av 
två respondenter hos respektive kund. Hos Kund A intervjuades företagets VD samt en 

                                                      
18

 Ask, L., Sjölander, P. & Westh, K. (2008). 
19

 Ask, L., Westh, K. (2009). 
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teknisk inköpschef och hos Kund B intervjuades en projektansvarig samt en 
projektledare. Respondenternas skilda ansvarsområden bidrog till målet att skapa bredd 
i undersökningen. Gemensamt för de utvalda respondenterna var att de hade den 
huvudsakliga kontakten inom sitt ansvarsområde med Sjölanders Mekaniska vilket 
ansågs vara en bidragande faktor i bemötandet av reliabilitetskraven. Vidare har ett 
flertal personer, utöver de tidigare nämnda medskribenterna, granskat och lämnat 
synpunkter på alla faser av forskningsprocessen. (Bryman & Bell 2003:307) 
 

3.1 Primär- och sekundärdata 

För att få tillgång till primärdata i form av förstahandsrapporteringar (Patel & Davidson 
2003:65) genomfördes intervjuer på fallföretaget samt på två företag som är nya kunder 
till Sjölanders Mekaniska. Två representanter per kund intervjuades liksom Koncernchef 
Ulf Sjölander och VD Johan Lindholm på Sjölanders Mekaniska. Valet av Ulf Sjölander 
och Johan Lindholm baseras på att den inledande kontakten med ny kund utgår från 
dem. Genom den pågående anställningen på fallföretaget har det getts tillgång till 
broschyrer och intranät vilka sågs som tolkningar av saker och ting som ägt rum och som 
baserats på en primär källa (Bell 1993:65–66). De sekundära data som insamlats 
användes i inledningskapitlet.  
 
När det gäller övriga källor har relevanta artiklar och böcker till den teoretiska 
referensramen tagits fram genom sökning i databaserna Emerald, LIBRIS och 
ELIN@Mälardalen samt sökmotorn Google Scholar. Sökord som användes var t ex 
business-to-business relationship, early-stage relationship, customer relationship, new 
customer relationship, industrial relationships, new industrial relationships, fallstudie, 
industriella relationer och forskningsmetodik. Litteratursökning av ämnet gav många 
träffar, där mycket av materialet kommer från IMP-gruppen, som är en Europeisk 
forskningsgrupp som framförallt studerar industriella relationer samt nätverk (Ford 
1998:VIII). Dock handlade merparten av litteraturen om redan etablerade relationer och 
sällan om uppbyggandet av nya relationer. Därav sågs möjligheter att finna nya 
infallsvinklar inom problemområdet.  
 

3.2 Genomförande och bearbetning av intervjuer 

Då intervjuer skulle genomföras utformades två intervjuguider, en riktad till kunderna 
(se Bilaga 1) och en riktad till Sjölanders Mekaniska (se Bilaga 2). Intervjuguiderna 
innehöll frågor som till struktur var av öppen karaktär vilket gav respondenterna 
utrymme att tala fritt kring frågorna. Dock följdes intervjuguiden så till vida att inget 
viktigt glömdes bort. För att stärka reliabilitetskraven innehöll guiderna även 
instruktioner till intervjuaren med förklaringar till frågorna. Därmed sågs en ökad 
möjlighet att få samma svar från respondenterna om undersökningen genomfördes vid 
ett senare tillfälle av någon annan. (Bell 1993:62)  
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Ett inledande samtal med samtliga respondenter genomfördes 2-4 veckor innan 
intervjutillfället. Genom samtalen avtalades tid och plats för intervju, därtill gavs en 
förklaring till syftet med studien. Intervjuerna genomfördes sedan på respektive 
respondents arbetsplats eftersom det ansågs vara intressant att uppleva dem i deras 
naturliga arbetsmiljö. Vidare, under intervjun med projektledaren hos Kund B kallades 
ansvarig konstruktör in till intervjun av projektledaren för att förtydliga vissa områden.  
 
För att bemöta reliabilitetskraven närvarade vid intervjutillfällena de tidigare nämnda 
medskribenterna som var väl insatta i problemområdet samt syftet med 
undersökningen. Som redan nämnts var tidigare medskribenterna med och antecknade 
det respondenterna sade samt var behjälpliga för eventuella följdfrågor för att intervjun 
skulle kunna flyta på utan störningsmoment. Samtliga intervjuerna inleddes med en 
introduktion av de frågor som skulle beröras. Därefter gavs godkännande av 
respondenterna till användning av diktafon för inspelning av intervjuerna. Innan 
intervjun påbörjades informerades samtliga respondenter om att släktband med 
fallföretaget fanns. Det fanns en medvetenhet att släktbandet kan ha påverkat 
respondenternas svar något. Därför sågs det även som en fördel att de tidigare 
medskribenterna fanns med som stöd vid samtliga intervjuer. Intervjuer var mellan 30-
50 minuter långa och ägde rum under november 2008. 
 
Efter varje intervjutillfälle sammanställdes materialet som en text utifrån den inspelade 
intervjun för att senare underlätta analys. Det sågs som en fördel att påbörja analysen 
medan intervjuerna var i färskt minne eftersom det kunde vara svårt att få ett levande 
förhållande till materialet om det gått en längre tid. Det kunde också vara en fördel med 
en löpande analys direkt efter en intervju då det kunde dyka upp saker som tidigare 
förbisetts. (Patel & Davidson 2003:119) Efter det att intervjuerna sammanställts 
skickades de ut till samtliga respondenter för godkännande. Samtligt respondenter fick 
även ett utkasta av undersökningen där de kunde lämna åsikter och synpunkter om 
undersökningen och deras medverkan i den. Sedan kommer även den slutgiltiga 
versionen att skickas till dem. Under februari 2009 sker även en presentation av 
undersökningen för fallföretaget där de medarbetare som har kundkontakt generellt 
kommer.  
 
I en kvalitativ undersökning kan det vara svårt att göra konkreta mätningar och därför 
komma fram till en enda absolut bild av den sociala verkligheten (Guba & Lincoln 1994 
ref. i Bryman & Bell 2003:306). För att bemöta validitetskraven sågs därför mätningen 
som ett svar på om undersökningen uppnådde sitt syfte och svarade på uppsatsens 
frågeställningar. Därför analyserades det insamlade materialet efter de tre stegen som 
visas i operationaliseringsmodellen (se figur 1) med tillhörande variablerna erfarenhet, 
osäkerhet, avstånd och engagemang. Vidare drogs slutsatser utifrån syftet och 
frågeställningarna. (Bryman & Bell 2003:48) 
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3.3 Operationaliseringsmodell 

Operationaliseringsmodellen är baserad på David Fords (1980) artikel ”Utveckling av 
relationen mellan köpare och säljare”. Tidigare nämnda steg 1-3 är de steg som används 
i undersökningen. Då undersökningen endast berör nya kunder har steg 4 – Det 
långsiktiga stadiet och steg 5 – Det etablerade stadiet uteslutits. Merparten av frågorna i 
den ovan nämnda intervjuguiden följer operationaliseringsmodellen, dock har varje 
intervjuguide inledande generella frågor. 
 
 

              Utveckling av relationen mellan köpare och säljare 
 

 
 

  Figur 1: Fords (1980) modell  
  Egen bearbetning 
 
 

1. Utvärdering av nya potentiella leverantörer 
Det knyts inga egentliga band i det här stadiet utan det som sker är en scanning 
av marknaden, där företagen försöker att hitta en partner som passar deras 
behov. Osäkerheten är stor för vad kostnaden kommer bli och vad den nya 
leverantören kan prestera. Erfarenhet från andra relationer sätter standard för 
hur prestationen av en ny partner bedöms. Socialt avstånd som t ex att firmorna 
är obekanta med hur den andra jobbar kan försvåra arbetet. Frågor som 
behandlar värde, kunskap och intresse kommer att beröras.  
(Se Bilaga 1 och 2 under ”Steg 1 – utvärdering”) 

 
2. Förhandling med ny leverantör 

Inga tydliga rutiner finns om hur de ska gå tillväga vid eventuella problem. Det 
beror på att de inte har någon direkt erfarenhet av varandra, därför kommer de 

Steg 3 - Utveckling av relationen

Steg 2 - Förhandling med ny leverantör

Steg 1 - Utvärdering av nya potentiella leverantörer
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bara att ha en begränsad översikt av vad som krävs av dem. Det existerar ingen 
direkt personlig relation mellan firmorna, därmed baseras många bedömningar 
på anseendet av leverantören, i och med det blir osäkerheten hög. Vidare finns 
det nästan ingen möjlighet att reducera avståndet i den här fasen i 
affärsprocessen. Det finns inte heller någon egentlig uppfattning av 
leverantörens engagemang i relationen i det här stadiet, uppfattningen baseras 
mestadels på siffror och relationer med andra kunder och leverantörer. Frågor 
som behandlar själva förhandlingsprocessen, yttre påverkan samt vilja att 
anpassa sig kommer att beröras. (Se Bilaga 1 och 2 under ”Steg 2 – förhandling”) 

 
3. Utveckling av relationen 

Nu har alla som är involverade i relationen fått en inblick i hur den andra arbetar, 
till följd av det ökar erfarenheten. Dessutom finns kunskap om vad som 
värdesätts och vilka normer parterna arbetar mot. Osäkerheten kan även ha 
minskat och därmed stärks banden. Vidare har en medvetenhet om kostnader 
och anpassningar kartlagts. Det finns nu en alltmer intensiv dialog mellan 
företagen och förhoppningsvis har den personliga relationen lett till ömsesidig 
tillit. Därmed minskar de kulturella och geografiska avståndet. Engagemanget 
ökar och ett sätt att visa det på är att företagen gör anpassningar till varandras 
behov. Till sist kan företaget lägga vikt på hur de organiserar relationen och 
kontakten med partnern. Det inkluderar både statusen av personalen som är 
involverad och hur tät kontakten är. Processen med att utveckla en relation 
mellan två företag är associerad med en kontinuerligt ökad handel mellan 
företagen. Frågor som behandlar kommunikationsmönstret, det ömsesidiga 
beroendet samt framtidsutsikter för relationen kommer att beröras. (Se Bilaga 1 
och 2 under ”Steg 3 – utveckling”)  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
 

Då kunderna benämner Sjölanders Mekaniska vid Sjölanders kommer fallföretaget i 
analysen och efterföljande slutsats endast nämnas som ”Sjölanders”. 

 

4.1 Utvärdering av nya potentiella leverantörer 

Som nämnts i teorin menar Ford (1980) att det i första stadiet inte knyts några egentliga 
band utan företagen försöker istället scanna marknaden och hitta en leverantör som 
kan uppfylla de behov som finns. Enligt VD hos Kund A är behovet av svetsning stort hos 
dem och få leverantörer i Sverige har möjlighet att utföra svetsjobben till just 
vattenkraftsbranchen. Därför är det viktigt för Sjölanders att visa att de har den 
kompetensen som behövs för att utföra jobben och på så sätt få Kund A som kund. 
Enligt VD hos Kund A har på senare tid priserna för mankraft i lågprisländer gått upp och 
därmed har svenska leverantörer blivit mer konkurrenskraftiga. Därför har de tittat mer 
på svenska alternativ, dels för att slutkunden värderar närhet, dels för att leveranstiden 
kapas och dessutom blir det lättare att lösa problem om något går fel. Vidare menar VD 
hos Kund A att priset kan bli något högre men risker minimeras. När Kund B har fått ett 
uppdrag måste de alltid ta in offerter från tre olika leverantörer innan de väljer vilken de 
ska använda sig av. Då underlättar det att ha en svensk leverantör eftersom de måste 
utvärderas och bli godkänd som leverantör i deras leverantörssystem innan något 
kontrakt skrivs. Projektledaren hos Kund B uppskattar också att de använder sig av 
svenska leverantörer då det underlättar när alla inblandade talar svenska. Det är ett 
stort plus vid utvärderingen att de talar samma språk, fortsätter projektledaren hos 
Kund B. När nya potentiella kunder scannar marknaden är det viktigt att Sjölanders visar 
framfötterna och får kunderna att hitta till dem. Tanken är inte att de knyts några band 
utan bara att Sjölanders visar vad de går för och får kunderna intresserade av dem. 
Osäkerheten är stor för vad kostnaderna kommer att bli och eftersom de är obekanta 
med hur den nya leverantören jobbar kan även det sociala avståndet försvåra 
samarbetet. Men redan här kommer kommunikationen in som en betydelsefull del i 
etablerandet av en ny kundrelation.  
 
Dessutom beskriver Turnbull (1979) i teorin att det ofta är lika viktigt för leverantören 
att utvärdera sina potentiella kunder som det är för kunden att titta på sina 
leverantörer. Leverantören vill t ex veta om det finns en framtida styrka i relationen och 
hur mycket relationen kommer att växa. Det stämmer på fallföretaget, där VD Johan 
Lindholm menar att när Sjölanders nu letar efter nästa stora kund vill de att det ska vara 
en industriell kund där slutkunden helst inte är inom stålindustrin. Eftersom Sjölanders 
vill sprida sina risker behöver de få in några fler nya kunder, som det är nu har de endast 
fyra stora kunder. Rent affärsmässigt när de scannar marknaden vill Sjölanders ha 
kunder som jobbar med stora produkter, menar Johan Lindholm, men påpekar att det 
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inte handlar om relationen utan snarare om det kundsegment som de vill vara i. VD hos 
Kund A menar att om ett företag endast har en kund då är de illa ute, har de två kunder 
är risken 50/50, men optimalt vore fem-tio kunder då det lättare går att parera om en 
kund t ex skulle drabbas av en produktionsnedgång. Redan innan finanskrisen satte sina 
klor i Sverige hade Sjölanders tagit ett strategiskt beslut att jobba hårt för att få in nya 
kunder. Vidare hade de tur då de hann få in nya kunder innan lågkonjunkturen tog fart, 
berättar Johan Lindholm. De nya kunderna som Sjölanders har skaffat sig under 2008 
stämmer väldigt bra in på hur de vill att deras nästa stora kund ska vara. Därför borde 
relationerna ha goda förutsättningar att utvecklas i framtiden.  
 
Fortsättningsvis tycker Koncernchef Ulf Sjölander att information kring hur kunden vill 
ha sina jobb gjorda är viktigt, och att de arbetar efter det som står på ritningen så att 
jobbet inte över- eller underarbetas, för då är det någon som förlorar pengar. 
Naturligtvis är även leveranssäkerheten viktig, fortsätter Ulf Sjölander. Teknisk 
inköpschef hos Kund A menar att det är viktigt att leverantören också går med vinst. Det 
ska inte bli så att en leverantör köper in sig hos dem genom att ta dåligt betalt, utan 
båda ska må bra annars straffar det sig i längden. Även i de etablerade kundrelationerna 
framkom det att kunder ser till leverantörens välgång och att det ska finnas ett 
mervärde i alla led20. ”Vi vill även att leverantören ska utbilda vår personal” fortsätter 
teknisk inköpschef hos Kund A som menar att det kan leda till att de lättare kan 
produktionsanpassa produkterna. Här kan det vara bra för Sjölanders att jobba på att 
utbilda sina kunder så att de kan produktionsanpassa produkterna bättre. När 
relationen har växt sig stark kan parterna jobba mer som en gemensam enhet istället för 
två enskilda firmor, men en sådan relation tar många år att bygga upp och infinner sig 
kanske inte förrän i David Fords 5:e steg – Det etablerade stadiet. (se s. 9) 
 
Som tidigare nämnts i teorikapitlet kan en leverantör strategiskt sätt, för att locka till sig 
fler kunder och bli mer konkurrenskraftig, jobba på att sända ut rätt signaler. Det kan     
t ex vara ett löfte till kunderna som infattar exceptionell service, obegränsad garanti 
eller hjälp med installationen. I det här stadiet är det därför viktigt att sända ut rätt 
signaler för att nya potentiella kunder ska bli intresserande av Sjölanders. Men det krävs 
även att kunderna sänder ut rätt signal om sina behov för att ett samarbete ska kunna 
inledas.  
 

”De signaler som vi som leverantör vill sända ut är att vi har en 
bred kompetens, är ett stabilt företag och som dessutom har alla 
certifieringar som man måste ha enligt lag” (Koncernchef Ulf 
Sjölander).  
 

Fortsättningsvis är en annan betydelsefull del att Sjölanders som leverantör är villiga att 
investera mot en kund om så krävs. ”Kanske finns det en produkt som kräver en annan 

                                                      
20

 Ask, L. & Westh, K. (2009) 
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teknisk lösning och då får vi inte vara rädda att diskutera ett längre samarbetsavtal”, 
säger Ulf Sjölander. Turnbull et al. (1996) menar att det är nödvändigt att båda parterna 
är beredda att investera i en affärsrelation för att den skall kunna utvecklas. Det tycks 
stämma mot verkligheten då VD hos Kund A förklarar att de jobbar med sina kunder och 
leverantörer långsiktigt där gemensam utveckling är en viktig del. Det som är besvärligt 
för en leverantör måste konstrueras bort och då företaget har ledtider på 12-24 
månader på större komponenter bör det satsa på en relation på minst fem år menar VD 
hos Kund A. Då båda parter visar på god vilja i att investera långsiktigt i en relation 
stärks bilden av den industriella relationen som något varaktigt och som skapar vinning 
för båda parter. Eftersom det framkom att både Sjölanders och Kund A är villiga att 
investera skulle samarbetet mellan företagen kunna leda till en långsiktig och nära 
relation.  
 
Vidare finns i det första steget en osäkerhet för vad kostnaden kommer bli och vad den 
nya leverantören kan prestera. För Kund B är det viktigt att leverantören uppfyller vissa 
krav som berör kvalitet och miljö. Projektledare hos Kund B berättar att en motivering 
av varje offert är nödvändig innan beställningen läggs. Här diskuteras pris, 
kvalitetssystem och tidigare erfarenhet av, och kunskap om leverantören. När det gäller 
kärnkraft är det väldigt hårda krav på just kvalitet och säkerhet.  
 

”Vi har extremt tuffa krav och det är inte så många leverantörer 
som kan leverera till vårt företag” (Projektansvarig, Kund B).  

 
Dessutom måste de vara en godkänd leverantör i deras leverantörssystem. Godkänd blir 
leverantören genom att deras kvalitetskontrollanter åker ut till leverantörens verkstad 
och kontrollerar om det finns något miljö- och kvalitetssystem, någon kvalitetsingenjör, 
någon svetsexpert osv. berättar projektledare hos Kund B. Eftersom Sjölanders har alla 
licenser och certifieringar som krävs enligt lag blev de godkända som leverantörer hos 
Kund B.  
 
Avstånd mellan kund och leverantör märks i det första steget genom att de är obekanta 
med hur den andra parten jobbar och det är något som kan försvåra arbetet. 
Projektledare hos Kund B menar att en kritisk punkt är den så kallade 
slutdokumentationen inom kärnkraftverk, en dokumentation som Sjölanders inte 
tidigare kommit i kontakt med. Slutdokumentationen är ett dokument där alla certifikat 
som har med miljö och kvalitet samlas samt t ex svetsprocedurer (WPS) som säkerställer 
att ansvarig svetsare hos leverantören klarar av det som skall utföras. Uppfattningen 
från Kund B är att de projektansvariga på Sjölanders varit flexibla och hjälpsamma i 
insamlandet av slutdokumentationen och att det var en väldigt bra kommunikation. 
Enligt projektledare hos Kund B vill Sjölanders ha mer kärnkraftsjobb för nu vet de hur 
det går till. Slutdokumentationen är alltid jobbigt första gången och de flesta 
leverantörerna vill ha hjälp, menar projektledare hos Kund B men de vill helst att 
leverantören ska göra det själva.  
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Det kulturella avståndet innehåller enligt teorin normer, värderingar eller 
arbetsmetoder som skiljer företagen åt på grund av nationell karaktär. Teknisk 
inköpschef hos Kund A menar att pris är en sak men totalkostnad är en annan, det är lätt 
att det går fel om man inte talar samma språk, kulturen och samarbetet är då kritiska 
moment. I och med att Sjölanders är ett svenskt industriföretag underlättar det 
samarbetet mellan kund och leverantör, eftersom parterna talar samma språk. 
Jämförelsevis säger projektledaren hos Kund B att det skiljer enormt mycket mellan att 
jobba i Sverige och utanför Sverige:  
 

”Det är ett stort plus när vi utvärderar leverantörerna, om vi 
kan få en svensk leverantör, för vi pratar samma språk. När vi 
säger en tid, t ex halvtvå, då kommer ni halvtvå. Men det går 
inte med spanjorer, varken en tidsplan eller ett möte. Inte ens 
en sådan enkel sak som en mötestid kan de hålla, hur ska de då 
kunna hålla sina tider ute i verkstaden?” (Projektledare, Kund 
B). 

 
Erfarenhet från andra relationer kan enligt Ford (1980) sätta standard för hur 
prestationen av en ny partner bedöms. Det tycks inte helt stämma utan kunderna verkar 
utgå mer ifrån sina egna grundkrav av leverantörer. Teknisk inköpschef hos Kund A 
berättar att det alltid görs en evaluering av nya leverantörer. Det som kontrolleras är 
kvalitets- och miljösystem, det finns inget krav på att leverantören skall vara certifierad 
men de ska arbeta enligt kvalitets- och miljöprinciper och ha ett eget system för det. 
Vidare anser teknisk inköpschef hos Kund A att ett annat sätt att evaluera är genom att 
gå runt i verkstäder och känna på stämningen: 
 

”Är personalen glad och hejar, då är de stolta för det de gör och 
det brukar vara ett bra tecken.” (Teknisk inköpschef, Kund A). 

 

4.2 Förhandling med ny leverantör 

I teorikapitlet nämndes det att det inte existerar någon direkt personlig relation mellan 
firmorna, därför baseras många bedömningar på anseendet av leverantören i och med 
det blir osäkerheten hög. Projektansvarig hos Kund B berättar att han visste om att det 
låg en duktig mekanisk verkstad i Västerås och att det inte fanns någon stor konkurrent i 
närheten. Han hade även hört talas om de olika uppköpen men visste inte riktigt att 
Sjölanders var så stora förrän samarbetet inleddes. Fortsättningsvis berättar VD hos 
Kund A att de valde Sjölanders för att det finns en historik och att ”vi vet att det kan och 
att de är duktiga”. När samarbetet mellan Sjölanders och Kund B påbörjades var det i 
början problem med e-posten, alla bifogade filer försvann på vägen. Men 
projektansvarig hos Kund B tyckte att de genom att lösa problemet tillsammans var ett 
bra sätt att lära känna varandra. 
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Däremot var inte det första intrycket som Sjölanders gjorde på Kund A så bra. Den första 
kontakten mellan Sjölanders och Kund A togs redan för ett par år sedan då Kund A kom 
med en förfrågan men Sjölanders hade vid tidpunkten inte tid att offerera. När ny 
kontakt togs av Sjölanders under 2008 fanns en viss skepsis hos Kund A då den tidigare 
erfarenheten visade att viljan inte varit så stark. Därav fanns det ett hinder att 
överkomma. Teknisk inköpschef hos Kund A understryker att de fick väldigt dålig 
respons från början men tycker att det känns som om Sjölanders tagit nya tag nu. I 
framtiden måste Sjölanders tänka på att om de vill ha fler kunder, får de inte strunta i 
att svara på en offert då det ger ett dåligt intryck till kunden. Då Sjölanders har som mål 
att få in nya kunder behöver de tänka långsiktigt när de får in offerter. Enligt VD Johan 
Lindholm var det till Kund A viktigt att förmedla ett annorlunda tänk och tala om för 
kunden att det är nu som gäller, att nu kan vi. Teknisk inköpschef hos Kund A vill 
rekommendera att de alltid tar till sig förfrågningar och tar ställning, antingen offerera 
eller avböja.  
 

”Offerterna kom aldrig och de hörde inte av sig. Men i och med 
att de tog kontakt igen så tänkte vi att vi får ge dem en chans 
till. Så nu får vi se hur fortsättningen blir. Vi vill att Sjölanders 
lyckas.” (Teknisk inköpschef, Kund A). 

 
Som tidigare nämnts i teorin menar Ford (1980) att det i det andra stadiet inte finns 
någon egentlig uppfattning av leverantörens engagemang i relationen då de egentligen 
inte har någon erfarenhet av varandra. Uppfattningen baseras istället på siffror och 
relationer med andra kunder och leverantörer. Men för Kund B fanns Sjölanders med 
som tänkbar leverantör sedan tidigare då samarbete dem emellan förekommit för ca tio 
år sedan, men då genom få sporadiska jobb. Däremot har det enligt konstruktör hos 
Kund B inte funnits jobb som passat deras verksamhetsområde på länge utan det är 
först nu, när alla kärnkraftverk är i färd att renoveras som svetsning och bearbetning 
efterfrågas igen. Att Sjölanders precis hade blivit godkända leverantörer hos Kund B och 
att de visat god kompetens gjorde att de fick ta sig an ett projekt som det var väldigt 
bråttom med, berättar projektansvarig hos Kund B. De behövde få fram en offert på 
ingen tid alls och hade inte tid att ta fram tre offerter som egentligen krävs, och 
eftersom de litade på Sjölanders frågade de bara dem fortsätter han. De dokumenterar 
då att det beror på tidsbrist. Konstruktör hos Kund B menar att Sjölanders fick ordern 
utan upphandling vilket tyder på förtroende. Om Sjölanders inte hade gjort ett bra jobb 
på den första offerten hade de inte blivit påtänkta när den nya offerten togs fram. Det 
är alltså betydelsefullt att hela tiden jobba på relationen och visa att kompetens och 
vilja finns, speciellt i början av en relation.  
 
Enligt projektledare hos Kund B fick de ett bra bemötande av Sjölanders på första 
inspektionen med en kund till Kund B. Eftersom engagemanget är svårt att uppfatta i 
det här stadiet blev projektledaren hos Kund B positivt överraskad då målet med mötet 
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var att gå rakt ner i verkstaden för att titta på produkterna till deras kund, men då VD 
Johan Lindholm om de hade tid att lyssna på en presentation om företaget.  
 

”Det var väldigt uppskattat för både oss och kunden, eftersom 
kunden då känner att vi satsar på deras produkt och det är 
jättesäljande.” (Projektledare, Kund B).  

 
Projektledare hos Kund B anser att engagemanget kan öka om en presentation av de 
produkter som ska tillverkas görs samt att en presentation av företaget som t ex Johan 
Lindholm gjorde. Vidare menar projektansvarig hos Kund B att avståndet skulle kunna 
krympa då samt att det skulle vara roligare för Sjölanders att göra produkterna om de 
vet vad de används till. Fortsättningsvis berättar projektledare hos Kund B att det är 
uppskattat att VD:n hos en leverantör kommer och hälsar och syns men i slutänden 
handlar det om att ha en projektledare som det går att lita på och som har full kontroll. 
”Det fungerar inte att ha en slarvig projektledare hur trevlig han eller hon än är” 
fortsätter projektledaren hos Kund B som tillägger att hon var mer än nöjd med 
projektledarna hos Sjölanders.  När presentationen gjordes visades det att fallföretaget 
har en bred kompetens och att de satsar mycket på att investera i både nya maskiner, 
lokaler och personal. Vilket i sin tur leder till att kunder kanske tycker det är värt att 
investera i den relationen. 
 
När det gäller komplexa produkter av högt värde sker förhandlingarna på olika nivåer i 
båda organisationerna över en lång tidsperiod och gällande många olika områden som   
t ex produktspecifikation och logistik etc. Förhandlingsprocessen fortsätter även efter 
att ordern är lagd där frågor som prisförändringar och eventuella upprepade order kan 
behandlas. ”Sjölanders visste att vi kommer med enstyckslösningar och att det inte 
handlar om volymer utan kundanpassade produkter” berättar VD hos Kund A. Dessutom 
handlar det om väldigt stora produkter och det gäller att ha den utrustning som krävs 
för att en leverantör ska ha maximal vidareförädling i sin verksamhet. VD hos Kund A 
förklarar dessutom att kompetensen är väldigt viktig nu för tiden. Det ska tas mer 
beslut, så lite material som möjligt skall användas och dessutom är verkligheten tuffare 
rent kommersiellt då det i nuläget är större konkurrens. Då första kontakten med 
Sjölanders togs från Kund A fanns alltså inte kapacitet att leverera. Men sedan har de 
ändrat fokus, de har skaffat större kapacitet och nu upplevs det finnas ett större 
mervärde i Sjölanders. Kund A har riktat in sig mer på svetsning och det finns inte så 
många i Sverige som kan svetsa till vattenkraftsbranchen. För att få bättre konstruktiva 
lösningar och mindre svets tror VD hos Kund A att det kan finnas ett mervärde att jobba 
med Sjölanders i framtiden. Även Kund B hoppas på mer affärer med Sjölanders i 
framtiden. Konstruktören hos Kund B berättar också att Sjölanders, dagen innan 
intervjun (12 november 2008) fick en förfrågan om de ville räkna på ett till jobb till dem. 
Projektledaren hos Kund B tillägger att de frågade Sjölanders för att de inte hade tid att 
jobba med någon ”strulpelle” utan ville jobba med en leverantör som det går att 
kommunicera bra med och lita på.  
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I det här stadiet inte finns några tydliga rutiner om hur företagen ska gå tillväga vid 
eventuella problem vilket kan bero på att de inte har någon direkt erfarenhet av 
varandra. I affärsvärlden idag är det däremot väldigt noga att avtal skrivs mellan kund 
och leverantör där kvalitets- och sekretessfrågor, riktlinjer för hur prisförhandlingar ska 
gå till, bestämmelser angående leveranstider samt vad som händer om företagen blir 
osams säkerställs för att undvika problem. Teknisk inköpschef hos Kund A berättar att 
de alltid försöker dokumentera kommunikationen som sker över telefon med ett mejl 
och de accepterar inte att förändringar i ritningar mm får ske via ett muntligt avtal utan 
det skall alltid dokumenteras skriftligt. Det samma gäller även för kunden, då det annars 
lätt kan bli konflikter. De produkter som Sjölanders gör till kunderna är stora och dyra 
och om konflikter uppstår kan det bli kostsamt för någon av parterna.  
 
Vidare är det geografiska avståndet utanför kundens kontroll eftersom det kanske bara 
finns en leverantör till just den grupp av komponenter som efterfrågas. Teknisk 
inköpschef hos Kund A berättar att de alltid försöker titta till sin närhet och att det är ett 
plus om det finns leverantörer lokalt, men att de ändå måste transportera produkterna 
till slutkunden. Rent kostnadsmässigt har det dock mindre betydelse enligt teknisk 
inköpschef hos Kund A som menar att materialpriserna är samma över hela världen och 
även fast arbetskraften är dyrare i Sverige arbetar de mer effektivt än på många andra 
platser, därmed går det jämt ut. Teknisk inköpschef hos Kund A menar att det är viktigt 
med språk och kultur: 
 

”Se det som en pyramid där kulturen är i botten, den är 
viktigast. Sen är det kvalitetssäkring och hur man samarbetar 
som finns i mitten och på toppen är det priset. Så kulturen och 
samarbetet är kritiska moment samt att hålla en öppen dialog.” 
(Teknisk inköpschef, Kund A). 

 
Både Kund A och Kund B ligger i Västerås och respondenterna tycker att det underlättar 
att leverantören ligger i samma stad. ”Det är lättare att ta cykeln fem minuter än att åka 
till Arlanda och flyga någonstans” menar teknisk inköpschef hos Kund A. Projektansvarig 
hos Kund B säger att om något papper har behövts lämnas till Sjölanders är det lätt att 
bara svänga förbi på vägen hem.  
 

4.3 Utveckling av relationen 

Vid det här laget har alla som är involverade i relationen fått en inblick i hur den andra 
arbetar. Dessutom finns kunskap om vad som värdesätts och vilka normer partnernas 
arbete utgår från. Enligt VD Johan Lindholm är det som leverantör viktigast att få 
leverera. Han ser även öppenhet och ärlighet som viktigt och uppskattar att kunna tala 
svenska både som industrialist och som modersmål. VD hos Kund A vill även han 
förmedla en värdering som bygger på öppenhet ut mot leverantörer. Det gäller att inte 
försöka lura varandra utan att driva fram affärsmässighet, dvs. att tala om vad saker och 
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ting kostar och att uppmuntra leverantören att säga till i tid då något går fel, så att 
kostnaderna kan minimeras menar VD hos Kund A. Det leder till begreppet rättvisa som 
i sin tur skapar förtroende och tillit. Går det att ha den dialogen där alla tre begrepp 
ingår, då finns förståelsen i tiden. Historiken och framtiden måste också beaktas i det 
hela, därför måste den öppna dialogen finnas tycker VD hos Kund A. För att skapa en 
långsiktig relation gäller de att gå igenom begreppen och försöka överbygga gapen 
förklarar VD hos Kund A. Under våren 2009 sker den första leveransen till Kund A. Fram 
tills dess är det en testperiod därmed behöver Sjölanders verkligen lägga manken till och 
leverera i tid, menar Ulf Sjölander. Om Kund A blir nöjda med resultatet hoppas Ulf 
Sjölander att de inom 3-5 år kommer vara en av de största kunderna hos Sjölanders. 
Vidare värdesätter projektledaren hos Kund B kvaliteten, ”har vi beställt någonting i ett 
visst material, i en viss dimension, då ska det vara det”.  Fortsättningsvis menar hon att 
Sjölanders varit öppna och ärliga under arbetets gång. Hon tror inte att de 
projektansvariga hos Sjölanders skulle hålla tyst om något skulle gå fel utan de skulle 
säga till på en gång. Projektledaren hos Kund B menar att det handlar om fair play.  
 

”Alla kan ha problem och bli försenade men då är det viktigt att 
snabbt tala om det, så att jag hinner berätta det för min kund 
för att om inte kunden litar på mig, då är det kört” 
(Projektledare, Kund B).  

 
Projektledaren hos Kund B fortsätter med att säga att de vet mycket mer om Sjölanders 
nu än vad de visste innan relationen påbörjades och påpekar även att det är smidigt att 
båda företagen ligger i Västerås. Det blir enligt henne en helt annan kontakt och mycket 
bättre om ritningarna t ex kan gås igenom flera gånger. De uppskattar givetvis en rak 
kommunikation och att ha kunder som tycker om dem, sen är det upp till Sjölanders 
som företag att ge kunderna något att tycka om säger Johan Lindholm. Enligt 
projektledare hos Kund B har det inte behövts någon regelbundenhet i 
kommunikationen med Sjölanders utan det har fungerat väldigt bra iallafall. Stora delar 
av kommunikationen har skötts via e-post och det har varit en enkel kontakt. ”Med vissa 
leverantörer måste vi ringa dagligen eller åka dit och sitta i knä, speciellt när det inte 
fungerar så bra” menar projektledare hos Kund B. Projektansvarig hos Kund B har 
liknande uppfattning och tycker att uppföljningar varje dag krävs om det fungerar dåligt 
men så länge allt går som det ska behövs inte många möten. Kommunikationen med 
Sjölanders har varit väldigt informell och bekymmersfri och eventuella problem har lösts 
på en gång, via telefon eller att de svängt förbi företaget på väg hem berättar 
projektansvarig hos Kund B. För att det ska fungera gäller det att båda parterna är 
flexibla och öppna. Det har framkommit att kommunikationens betydelse har varit 
avgörande hos de redan etablerad kundrelationerna då en markant skillnad har märkts 
efter det att Sjölanders omorganisation gjordes21. 
 

                                                      
21

  Ask, L. & Westh, K. (2009). 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA RESULTAT OCH ANALYS 
PERNILLA SJÖLANDER 

 

23 

Under intervjuerna med samtliga respondenter framkom det nyckelord för hur en god 
affärsrelation bör se ut. Respondenterna fick nämna tre begrepp som är viktiga samt 
gradera hur betydelsefulla de är för en bra relation. Det intressanta var att ord såsom 
leveranssäkerhet och kvalitet kom i skymundan och ord som öppenhet, tillit, ärlighet, 
kompetens och kommunikation ansågs vara viktigast i en affärsrelation. Då både Kund A 
och Kund B arbetar inom branscher där begreppet kvalitet är en kritisk faktor var det 
ändå ”mjuka ord” som samarbete, dialog och lyhördhet som kom före i graderingen. 
Därmed anses människorna vara instrumenten som leder till en god affärsrelation. 
Koncernchef Ulf Sjölander är medveten om att de ”mjuka variablerna” är betydelsefulla 
men vill poängtera att Sjölanders också har leveranssäkerhet och är kvalitetsmedvetna. 
Dock får Sjölanders sällan några klagomål på kvaliteten från sina redan etablerade 
kunder, fortsätter Ulf Sjölander. 
 

I det tredje stadiet har osäkerheten försvunnit och därmed stärks banden mellan 
parterna. Vidare har en medvetenhet om kostnader och anpassningar kartlagts. Nu finns 
det en dialog mellan företagen och den personliga relationen har lett till ömsesidig tillit. 
Från att scanna marknaden (steg 1) tills det att kunderna har fått en bra inblick i 
varandras sätt att jobba på samt vilka normer och värderingar som är vikiga (steg 3) har 
det framkommit genom undersökningen att det går ganska snabbt att etablera den 
relationen. Enligt Ford (1980) är det inte förrän i det tredje steget som de personliga 
relationerna framkommer. Men enligt undersökningen har de personliga relationerna 
börjat tidigare.  
 
Relationen med Kund A har gett Sjölanders möjlighet till ett samarbete med en tredje 
part, då produkterna är så stora att de själva inte kan bearbeta dem, berättar Ulf 
Sjölander. Vidare förklarar han att de förut såg varandra som konkurrenter och inte 
framtida samarbetspartner. Dock är inga kontrakt ännu skrivna men en 
överenskommelse på att Sjölanders svetsar och den tredje parten bearbetar 
produkterna i sin verkstad är gjorda, säger Johan Lindholm.  Vidare tror Johan Lindholm 
att de tillsammans med Kund A och den tredje parten, där alla tre företagen ligger i 
Västerås, kan bygga vattenkraft till hela världen. Skulle Sjölanders även ge sig in i andra 
applikationer tillsammans med den tredje parten skulle de bli unika vilken de inte har 
förstått förrän nu avslutar Ulf Sjölander. Vilket skulle kunna leda till att de vid 
förhandlingar med t ex myndigheter får en fördel.   
 
Projektledare hos Kund B betonar vikten av att kunna kommunicera med leverantören 
och dessutom känna en tillit till dem. Där har Sjölanders skött sig bra förklarar 
projektledare hos Kund B som är säker på att projektledarna från Sjölanders sida direkt 
skulle kontakta dem om någonting gick fel. I och med att tilliten ökar, minskar även det 
kulturella avståndet vilket förstärks genom att projektansvarig hos Kund B känner att de 
snarare gjort ett jobb tillsammans med Sjölanders, det har alltså inte varit tal om något 
”vi och dem”. 
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När det gäller det ömsesidiga beroendet anser VD hos Kund A att det går att resonera på 
olika sätt. Det gäller att skapa ett beroende i form av givande och tagande, att det finns 
ett ömsesidigt utbyte. Däremot menar VD hos Kund A att det inte är optimalt att vara 
beroende av en leverantör eftersom de då står och faller med denne. Kund A har själva 
fyra stora kunder i Sverige och ser varje kund som en investering och lämnar därmed 
inte gärna kunden. ”Så vi är beredda att anpassa, ta höjd för lösningar och 
kostnadsnivån i anbudsskedena” säger VD hos Kund A. VD hos Kund A förklarar vidare 
att det även gäller deras leverantörer eftersom de inte gärna är ute och shoppar nya 
leverantörer. Engagemanget kan öka då företagen gör anpassningar till varandras 
behov. Projektledaren hos Kund B menar att under hela projektets gång har personalen 
på Sjölanders varit väldigt flexibla och samarbetet har gått smidigt, båda parterna har 
givit och tagit.   
 
Processen med att utveckla en relation mellan två företag är associerad med en 
kontinuerligt ökad handel mellan företagen. Projektansvarig hos Kund B säger att det 
alldeles säkert blir fler affärer med Sjölanders i framtiden, bara de inte har fullbokat i sin 
orderbok. Däremot tror projektledaren att Sjölanders har gått back på dem för att de 
har varit besvärliga genom en del ritningsändringar och dylikt, men Sjölanders har hela 
tiden varit flexibla. Till sist kan företagen lägga vikt på hur de organiserar relationen och 
kontakten med partnern och hur tät kontakten dem emellan är. Projektledaren hos 
Kund B värdesätter närheten: 
 

”Jag hoppas och vill lägga fler projekt hos Sjölanders i 
framtiden.” 
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5 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad kunder inom den 
industriella marknaden värdesätter i valet av ny leverantör.”  

 
Beslutet att söka efter nya kunder var strategiskt eftersom Sjölanders har en nästintill 
ohälsosam kundstruktur. Enligt Johan Lindholm har Sjölanders alla möjligheter att 
kompetensmässigt och maskinellt kunna ta många spännande kunder. VD Johan 
Lindholm och Koncernchef Ulf Sjölander var nyfikna på varför kunderna valde dem som 
leverantör och vad de i framtida relationer ska tänka på eller undvika att göra för att få 
en god affärsrelation.  
 
I intervjuerna framkom att kommunikation, öppenhet och ärlighet verkar som ledord 
när en god relation beskrivs. VD hos Kund A tycker även att kunderna ska förmedla en 
öppenhet ut mot sina leverantörer och menar att de inte ska försöka att lura varandra 
utan istället driva fram affärsmässighet. Då det gäller förseningar värdesätter 
respondenterna att leverantören i tid berättar det för dem. Skulle det vara så att en 
leverantör inte talar om att en försening är på väg kan det bli väldigt dyrt, därför är det 
av yttersta vikt att i tidigt skede berätta om förseningar. Respondenterna är överens om 
att Sjölanders har varit öppna, ärliga och kommunicerat till dem om förseningar är på 
gång eller om andra problem har uppstått.  
 
Vidare har den dagliga kommunikationen med Sjölanders benämnts som flexibel, rak, 
bekymmersfri och informell. Inga problem har enligt respondenterna uppstått i 
relationen och de tror och hoppas att om ett problem skulle uppstå skulle Sjölanders  
meddela det på en gång. Enligt projektledare hos Kund B har det inte behövts någon 
regelbundenhet i kommunikationen med Sjölanders utan det har fungerat väldigt bra i 
alla fall, och menar att uppföljningar varje dag endast krävs om den inte fungerar. 
Respondenterna nämner även att Sjölanders har visat på god kompetens och stark vilja 
att samarbeta. Däremot var inte det första intrycket som Sjölanders gjorde på Kund A 
bra. Men VD hos Kund A anser att Sjölanders nu har ändrat fokus, och att det upplevs 
finnas ett större mervärde att jobba tillsammans med Sjölanders än förut.  
 
Att Sjölanders visat ett intresse att vara leverantör till Kund A och Kund B ansågs som 
positivt. Det uppskattades även mycket när Johan Lindholm presenterade företaget och 
hade rundvandringen i verkstaden för Kund B, eftersom det kändes som att Sjölanders 
därmed satsar på dem. Dock är det, speciellt i början av en relation, viktigare att visa att 
de har den kompetens som krävs och att det går att lita på Sjölanders som leverantör. 
 
 

” 
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De nya kunderna betonar även vikten av att deras leverantörer uppfyller de krav som 
berör kvalitet och miljö. Då de arbetar med miljöfarligt avfall krävs det att produkterna 
håller den kvalitet som behövs. Eftersom Sjölanders har blivit godkänd leverantör i Kund 
B:s register håller de måtten för hur en god leverantör ska vara. ”Vi har extremt tuffa 
krav och det är inte så många leverantörer som kan leverera till vårt företag” säger 
projektansvarig hos Kund B.  
 
Vidare menar teknisk inköpschef hos Kund A att ingen leverantör ska behöva köpa in sig 
hos dem genom att ta dåligt betalt, utan båda parterna ska må bra i relationen annars 
straffar det sig i längden. Han fortsätter med att säga att det är viktigt att leverantören 
också går med vinst. Det visar på att företagen är måna om varandras välgång, vilket kan 
resultera i att relationen stärks.  
 
Som tidigare nämnts framkom det vissa ledord under intervjuerna som respondenterna 
anser vara viktiga för att ha en god affärsrelation. Faktorerna är: 
 

 
FAKTORER FÖR EN GOD AFFÄRSRELATION: 

 
SAMARBETE, LYHÖRDHET, DIALOG, LEVERANSSÄKERHET, 

KOMPETENS, TILLIT, ÖPPENHET, ÄRLIGHET, 
KOMMUNIKATION, KVALITET & FAIR PLAY. 

 
 
Figur 2: En sammanställning av respondenternas svar. 

 
Slutligen är det som värdesätts i en ny relation just öppenhet, kommunikation, ärlighet 
och flexibilitet. Däremot baseras det första intrycket av en leverantör på kompetens, 
leveranssäkerhet, kvalitet och anseende. För att en relation ska kunna utvecklas till nära 
och långsiktig är den gemensamma utvecklingen en viktig del. Ett exempel på det skulle 
kunna vara att Sjölanders utbildar kundens personal för att bättre kunna 
produktionsanpassa produkterna. Sjölanders har, enligt respondenterna, visat på god 
vilja och intresse att samarbeta vilket ger goda förutsättningar för en förhoppningsvis 
långsiktigrelation med både Kund A och Kund B.   
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5.1 Rekommendationer till ledningen 

Ett tips från Kund B till Sjölanders om hur de kan bli ännu bättre och få en fördel mot 
konkurrenter är att ta en gratiskurs på nätet (se länk nedan). Sjölanders behöver gå 
kursen för att kunna komma in på Oskarshamns kärnkraftverk (OKG). En ansvarig 
arbetsledare eller projektledare på Sjölanders kan genomgå kursen, så att han/hon får 
en förståelse för vilka renhetskrav som gäller för våra kunder menar projektansvarig hos 
Kund B. Sjölanders skulle då kunna skriva i offerterna till Kund B att arbetsledaren eller 
projektledaren genomgått kursen. Kursen tar ca 1-2 timmar och avklarad kurs ger ett 
certifikat, berättar projektansvarig hos Kund B. 
 
Länk till kursen är: http://rentsystem.learnways.com/ 
 
Vidare tycker projektledaren hos Kund B att när Sjölanders i fortsättningen ska göra 
svetslicenserna (WPS) bredare. Det vill säga, inte bara göra det som står på ritningen 
utan göra så att licenserna tillåter en viss variation. Annars blir de väldigt smala och kan 
endast användas till en order vilket i slutänden blir kostsamt.  
 
Teknisk inköpare hos Kund A vill rekommendera Sjölanders att alltid ta till sig 
förfrågningar och ta ställning, antingen offerera eller avböja. Om Sjölanders i framtiden 
vill ha fler kunder får de inte strunta i att svara på en offert, då det ger ett dåligt intryck 
till kunden. 
 
Generellt tips från respondenterna: 

- Att vara tillmötesgående. 
- Är det problem lös det tillsammans. 
- Vara flexibel.  

 

5.2 Fortsatta studier 

 
- Hur ser skillnaden ut då nya kunder söks nationellt mot internationellt? 

 
- Hur ser den ultimata blandningen av stora och små kunder ut inom 

legotillverkande företag? 
 

- Skiljer det sig något i att etablera en ny kundrelation på den industriella 
marknaden mot t ex tjänstemarknaden? 
 

- Hur strak är Mälardalen som industriregion jämfört med andra regioner i 
Sverige?  

 
 

http://rentsystem.learnways.com/
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A 

Bilaga 1 - Intervjuguide Kund A & Kund B 
 

Inledande generella relationsfrågor: 
 
Berätta om företagets relation till Sjölanders Mekaniska. 
Frågan avser att få en uppfattning om hur kunderna ser på relationen med Sjölanders 
Mekaniska samt vad de gör för varandra i form av produkter och tjänster. 
 

Vad värdesätter ni i en leverantörsrelation?  
Här frågas vad som är viktigt i en relation generellt och om respondenterna kan ge 
nyckelord för bra relationer.  
 

Steg 1- Utvärdering av nya potentiella leverantörer: 
 
Hur går ni tillväga när ni letar nya leverantörer? 
Frågan vill få svar på om kunden tittar på flera leverantörer inledningsvis. Samt vad som 
vägs in i utvärderingen av potentiella leverantörer. 
 
Hur fick ni upp ögonen för Sjölanders Mekaniska? 
Var det ett aktivt letande, personliga kontakter eller marknadsföring från Sjölanders 
Mekaniskas sida? 
 
Vad visste ni om Sjölanders Mekaniska innan kontakt togs?  
Frågan berör hur stor vetskapen är om hur leverantören jobbar och vad de kan prestera. 

 
Hur uppfattade ni intresset som Sjölanders Mekaniska visade er som kund? 
Visades det ett intresse? I sådana fall hur? Var det tillräkligt? Generella tankar om hur 
intresse bör visas.  
 
Hur blev ni först bemötta av Sjölanders Mekaniska?  
Om det var något särskilt som kunderna reflekterade över. 
  
 

Steg 2 – Förhandling med ny leverantör: 

Hur gick förhandlingarna till med Sjölanders Mekaniska? 
Vad är särskilt viktigt att komma överens om? 
 
Hur hanteras eventuella problem i er relation med Sjölanders Mekaniska?  
Hur skrivs kontrakten, behandlar de eventuella problem? Vilka typer av problem kan 
uppstå? Har det uppstått några problem i relationen? 
 



 
 

B 

Hade det geografiska läget någon inverkan på ert val? 
Företagen är i samma region, var det något som påverkade valet? 
 
Finns det andra faktorer som påverkade ert val? 
Om det inte var det geografiska läget som påverkad valet vad var det då? 
 
Hur anpassar ni er till nya leverantörer? 
Sker det anpassningar i maskiner, leveranser (tidsanpassningar) eller finns det några 

andra anpassningar? Är ni villiga att göra eventuella investeringar i en ny leverantörs 

relation? 

 

Steg 3 – Utveckling av relationen: 

Hur ser kommunikationen med Sjölanders Mekaniska ut? 
T ex hur tät kommunikationen är samt på vilket sätt den sker. (möten, mejl och telefon) 
Fungerar kommunikationen bra som den är eller finns det områden där den kan bli 
bättre? 
 
Hur mycket vet ni om hur Sjölanders Mekaniska jobbar nu när ni har inlett samarbete? 
Frågan avser att få fram om kunskapen har förändras genom ökad kontakt.  
 
Är ni beroende av Sjölanders Mekaniska?  
På vilket sätt? 
 
Hur vill ni gå vidare med relationen?  
Frågan avser vad kunderna vill få ut av relationen till Sjölanders Mekaniska. Ser de ett 
fortsatt samarbete eller är det endast de påbörjade projektet som är aktuellt? 
Dels genom redan påbörjade projekt och dels genom eventuella nya framtida projekt? 
Har antalet uppdrag ökat sedan relationen inleddes? 
 
Finns det något ni skulle vilja förbättra i relationen till Sjölanders Mekaniska? 
Rekommendationer till Sjölanders Mekaniska. 

  



 
 

C 

Bilaga 2 - Intervjuguide Sjölanders Mekaniska  
 

Inledande generella relationsfrågor: 
 
Vad värdesätter ni i en kundrelation?  
Här frågas vad som är viktigt i en relation generellt och om respondenterna kan ge 
nyckelord för bra relationer.  
 
Varför är det viktigt att knyta nya kunder till företaget? 
Vilken typ av kunder vill ni ha? Letar ni efter många nya kunder? 
 
 

Steg 1- Utvärdering av nya potentiella kunder: 
 
Hur arbetar ni för att hitta nya kunder? 
Sker det genom personliga kontakter eller företagsnätverket?  

 
Vad gör ni för att nya kunder ska hitta er? 
Sker det någon aktiv marknadsföring? Vilka signaler vill ni sända ut? 
 
Vad visste ni om Kund A och Kund B innan kontakt togs?  
Frågan berör hur stor vetskapen är om hur kunderna jobbar och vad de kan prestera. 

 
Hur tror ni att Kund A och Kund B uppfattade intresset från er sida? 
Visades det ett intresse? I sådana fall hur? Var det tillräkligt? Generella tankar om hur 
intresse bör visas?  
 
 

Steg 2 – Förhandling med nya kunder: 

Hur gick förhandlingarna till med de nya kunderna? 
Hur såg processen ut? Var det något särskilt som behövde behandlas? 
 
Hur hanteras eventuella problem i er relation med de nya kunderna?  
Hur skrivs kontrakten, behandlar de eventuella problem? Vilka typer av problem kan 
uppstå? Har det uppstått några problem i relationen? 
 
Tror ni att det finns några särskilda faktorer till er fördel när kunder väljer ny 
leverantör? 
Är det något särskilt ni vill förmedla till framtida kunder? Vad ser ni som er styrka? 
 
 
 



 
 

D 

Hur anpassar ni er till nya kunder? 
Sker det anpassningar i maskiner, leveranser (tidsanpassningar) eller finns det några 

andra anpassningar? Kräver det investeringar från er sida? Är ni beredda att göra 

eventuella investeringar inför en ny kundrelation? 

 

Steg 3 – Utveckling av relationen: 

Hur ser kommunikationen med Kund A och Kund B ut? 
T ex hur tät kommunikationen är samt på vilket sätt den sker. (möten, mejl och telefon) 
Fungerar kommunikationen bra som den är eller finns det områden där den kan bli 
bättre? 
 
Hur mycket vet ni om hur kunderna jobbar nu när ni har inlett samarbete?  
Frågan avser att få fram om kunskapen har förändras genom ökad kontakt.  
 
Är ni beroende av de nya kunderna?  
På vilket sätt? 
 
Vad vill ni få ut av relationen till Kund A respektive Kund B? 
Ser ni ett fortsatt samarbete? Dels genom redan påbörjade projekt och dels genom 
eventuella nya framtida projekt? Har antalet uppdrag ökat sedan relationen inleddes? 
 
Finns det något ni skulle vilja förbättra i relationen till de nya kunderna? 
På vilket sätt i så fall? 


